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Não compre de crianças e adolescentesAno XII, número 49, julho, agosto, setembro de 2013 – Preço: R$ 1,00IMPRESSO

Nesta edição eles viajam pelo Reino 
Eterno e o Mundo das Maravilhas 

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Na guerra contra a droga, exis-
tem duas formas de combate: 
a internação compulsória e a 
redução de danos. A primeira 
proíbe, desconsidera a vontade/
capacidade do usuário e só tra-
balha com a abstinência ou seja: a 
proibição. É uma camisa de força.  
A segunda é baseada na conversa, 
na valorização da pessoa, na sua 
história e na capacidade que ela 
tem de ir entendendo e se esfor-
çando para melhorar a vida. É 
um cobertor no inverno. Nestes 
tempos de Copa do Mundo – quan-
do os governos tentam limpar as 
ruas de catadores, ambulantes, 
moradores de rua e, é claro, 
dependentes químicos – a inter-
nação compulsória ganha força.

Camisa de força
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O uso da droga é proibido no Brasil, mas isso nunca 
impediu ninguém. Pelo contrário: os dependentes au-
mentam a cada ano. Então, de que adianta internar al-
guém compulsoriamente e impedir esta pessoa de usar? 
Se a proibição legal não dá certo por que a proibição 
médica daria? Será que, depois de ficar presa contra a 
vontade a pessoa não sai ainda mais revoltada e com 
a autoestima lá em baixo? E, se o tratamento for por 
pouco tempo e não houver apoio na saída, as chances 
de dar certo são quase zero. 

A luta contra a droga é um caminho complicado, cheio 
de pedras e buracos – com o perdão do trocadilho. Não 
é coisa de polícia, mas de saúde pública. E existem duas 
formas bem diferentes de tratar: a internação compulsória 
e a redução de danos. Ultimamente, com a aproximação 
da Copa de 2014, a tendência é “limpar” a cidade retiran-
do  moradores de rua, catadores e ambulantes, como está 
acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Existe um projeto de lei nacional de internação 
compulsória (PL 7.663/10 – do deputado federal Os-
mar Terra, do PMDB) e um estadual  (PL 438/11 – da 
deputada Miriam Marroni, do PT). Na mesma linha, 
também surgiu um projeto aqui em Porto Alegre (PL 
090/13), que está tramitando por todas as comissões 
especiais da Câmara antes de ser votado em Plenária.

É proibido proibir

Um grupo de 12 entidades da 
Onu lançou uma declaração conjun-
ta contra a internação cumpulsória. 
As organizações são as seguin-
tes: Organização Internacional do 
Trabalho; Escritório do Alto Co-
missariado de Direitos Humanos; 
Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento; Organização 
das Nações Unidas para a Educa-

ção, Ciência, e Cultura; Fundo de 
População das Nações Unidas; Alto 
Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados; Fundo das Nações 
Unidas para a Infância; Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime; Entidade das Nações Uni-
das para a Igualdade de Gênero e 
o Empoderamento das Mulheres; 
Programa Mundial de Alimentos; 

Organização Mundial da Saúde e 
Programa Conjunto das Nações 
Unidas para o HIV/Aids.

Muitos especialistas e pessoas 
ligadas ao Movimento de Direitos 
Humanos também são contra. Existe 
até uma fan page chamada Internação 
Compulsória não (https://www.face-
book.com/InternacaoCompulsoriaNa
o?filter=1). Confira algumas opiniões:
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 internação compulsória  ou redução de danos ?

O autor do projeto municipal da 
chamada “internação terapêutica” 
é o Doutor Thiago Duarte (PDT), 
presidente da Câmara dos Verea-
dores. Ele recebeu os repórteres do 
Boca no dia 25 de junho e defendeu 
a suas ideia dizendo que quer ajudar 
o usuário e suas famílias. O vereador 
trabalhou como médico legista e 
disse ter vivenciado várias tragédias 
familiares em relação a usuários de 
crack. “Tenho angústia enquanto 
profissional da saúde, quando ouço 
pais e mães desesperados por ajuda.” 
Abaixo a palavra do vereador:

• Lei Nacional prevê a interna-
ção compulsória, mas não regula-
menta como isso vai se dar, não 

esclarece sobre o controle social.
Vereador quer criar condições de 
possibilidades de internação.

• O PL do vereador, disciplina e 
oferece alternativas de tratamento 
via Secretaria Municipal de Saúde. 
Ele diz que quer dar uma alternativa, 
um “conforto jurídico” que facilite 
familiares e profissionais da saúde 
para intervir no usuário necessitado 
de ajuda. Tem o intuito de instrumen-
talizar e não de funcionar como uma 
política pública isolada.

• No projeto ele chama internação 
“terapêutica” e não compulsória. 
Na prática, isso significa que, se o 
psiquiatra entender que o paciente 
precisa realmente de internação, tem 

o direito de encaminhá-lo para o 
tratamento sem precisar pedir para a 
justiça intervir.

• O vereador entende que a me-
lhor alternativa é o Centro Integrado 
de Tratamento a Drogradição, um 
ambiente com acompanhamento de 
várias secretarias.

• A Secretaria Municipal de Saúde 
se coloca contra o PL do vereador e 
isso o surpreende. “Ela deveria ser 
pró em relação aos serviços de saúde 
e não contrária”.

• Sobre a Copa do Mundo, con-
corda que existe uma visão fascista 
de higienização. Mas garante que a 
internação compulsória não é uma 
medida higienista e que ela já está pre-

vista na Lei Antimanicomial. Sua 
proposta tem por objetivo apenas 
regulamentar esta questão. “Não 
vamos caçar ninguém nas ruas”.

• Sobre o direito de ir e vir, 
Thiago entende que o usuário de 

crack tem de ser tratado como 
paciente – assim como se tra-
tam as pessoas com tendências 
suicidas – e não como bandido.

• Sobre redução de danos, 
manifestou simpatia. Citou o 

Entidades da Onu e 
especialistas são contra a 
internação compulsória

exemplo da Aids, lembrando 
que hoje – três anos depois 
que a Redução de Danos foi 
desmantelada – Porto Alegre 
figura entre as capitais com 
maior incidência de HIV.

• Para ele o importante é so-
mar. “Precisamos ter CAPS, ter 
redução de danos e planejamento 
familiar. Temos que garantir 
acesso a psicólogos e psiquiatras. 
Acesso a internação. Porque aca-
baram com as fazendas terapêuti-
cas? Não se pode fechar portas”.

• Acredita que é preciso am-
pliar os leitos públicos. A inter-
nação compulsória ou terapêutica 
deve ser direcionada para leitos 
públicos. Comprar leitos priva-
dos para dependentes químicos 
é má gestão do dinheiro público. 
(Tiago e Reinaldo)

Paulo Ricardo teve fratura exposta na perna e colocou pinos 
e platina no dia 11 de março de 2013, quando foi operado no 
Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre. Ele se locomove de 
cadeira de rodas porque não consegue andar com tantos ferros 
cravados na perna. Depois de uma maratona pelos postos e 
hospitais – incluindo Pan 3, Hospital Cristo Redentor, HPS 
e Hospital Independência – sua consulta finalmente foi mar-
cada. Data: 4 de fevereiro de 2014.  Tentando encontrar uma 
solução, a equipe do Grupo de Apoio à Prevenção da Aids 
(GAPA) contatou o Consultório de Rua no dia 9 de julho. 
A resposta da funcionária – que se identificou pelo nome de 
Aramita – foi que ele deveria procurar a Unidade Básica de 
Saúde da vila Bom Jesus, próxima ao albergue onde ele vive. 
Até o fechamento desta edição, Paulo continuava com a perna 
imobilizada pelos pinos e sem um encaminhamento. Em um 
dos estabelecimentos de saúde, alguém escreveu: “...se não 
for atendido deve procurar a Ouvidoria do HPS”.  

Consulta em 2014

Movimento renasce
As atividades do Movimento Nacional da População de Rua 

(MNPR) foram retomadas em Porto Alegre, sob a coordenação 
da apoiadora Veridiana Farias Machado. Em 20 de junho 40 pes-
soas, em sua grande maioria usuários dos serviços da Assistência 
Social em situação de rua, participaram de um encontro onde foi 
deliberada a formação de uma Comissão que está organizando  
a luta do Povo da Rua por mais dignidade e direitos.Foram rea-
lizadas ações de capacitação com representantes (delegados) da 
População em Situação de Rua que participarão da Conferência 
Municipal de Assistência Social e confeccionados cartazes com 
reivindicações dos moradores de rua para o encontro. O grupo, 
que se mobiliza para indicar representação no Conselho Muni-
cipal de Assistência Social (CMAS) discute a organização em 
Porto Alegre do III Seminário da População de Rua da Região 
Sul, a ser realizado em outubro.

Durante a Conferência Municipal  de Assistência Social ,os 
integrantes do Boca Reinaldo Santos e Paulo Ricardo partici-
param como delegados do eixo quatro, que discutiu avanços e 
demandas na atenção aos moradores de rua. (Reinaldo,  Rosangela 
e Paulo Ricardo)

Vereador diz que usuários 
não serão “caçados”

“(...) Não há evidência a am-
parar política pública centrada em 
internação involuntária. Tal medida 
é, quase sempre, um fracasso re-
cheado por fracassos mais graves, 
além de porta para abusos de toda a 
ordem. O higienismo social, pródigo 
em dividendos eleitorais, inventa uma 
‘epidemia’ para justificar a exceção, 
enquanto a epidemia verdadeira, a 
do álcool, responsável pela grande 
maioria das internações e das mortes 
por uso de drogas, não gera alarme; 
só lucro e hipocrisia(...)”

(Marcos Rolim, jornalista e 
ex-presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa – 

Jornal Zero Hora, 27 de janeiro)

“Esse deve ser apenas um dos 
recursos terapêuticos possíveis e é pre-
ciso levar em consideração a situação 
de cada usuário (...) O projeto desvia 
o foco dos verdadeiros problemas: a 
necessidade de ampliar os serviços 
públicos de saúde e o acesso a outras 
políticas públicas, como Educação, 
Assistência Social, Cultura. Outro 
ponto é o da criminalização da po-
breza, pois a medida se destina prin-
cipalmente a usuários de drogas que 
moram na ruas e faz parte de políticas 
de higienização da cidade”.

(Cícero Meincke Melo, 
pesquisador em saúde coletiva –  

Jornal Sul 21, 5 de maio)

“(..)As intervenções compul-
sórias fazem parte de política 
reparatória, a qual deve ser subs-
tituída por políticas acolhedoras e 
de proteção a todos os cidadãos. 
Assim, a problemática das drogas 
não se resolve com o endurecimento 
de políticas repressivas nem com 
internações involuntárias, mas com 
políticas sociais mais justas que 
ataquem as desigualdades”.

(Sandra Djambolakdjian Torossian 
é psicanalista, membro da APPOA 

e professora do Instituto 
de Psicologia da UFRGS/ 

Departamento de Psicanálise 
e Psicopatologia – 

Jornal Sul 21, 14 de maio)
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Thiago Duarte defende  internação terapêutica
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Bomba de gás e bala de 
borracha no nosso lar

Parecia o Iraque. Chuva de 
bomba e bala para tudo quando 
é lado, todo mundo corren-
do, cavalaria atropelando, o 
Choque batendo, contêiners 
incendiados, cenário de guerra. 
Tudo isso no nosso lar, que é a 
rua. E a gente nem estava fa-
zendo nada. Quem fazia eram 
os guris da classe média, que 
protestavam contra o aumento 
das passagens de ônibus e 
outras coisas erradas do País. 
Nesse dia, eles foram tratados 
como nós somos tratados todos 
os dias. Eram todos moradores 
de rua sofrendo na pele a vio-
lência policial.

Quem mora na rua assistiu 
tudo ao vivo e a cores e não 
foi na tela da tevê. Era muito 
diferente do que contavam na 
televisão. Muitas vezes quem 
começava a tocar bomba era 
o Choque. E sobrou até para 
nós, porque, se a gente não se 
escondesse, levava bala e cho-
rava com o gás lacrimogêneo. 
Um desrespeito ao direito de 
ir e vir. O espaço público não 
tem dono e protestar também 
é um direito das pessoas. Aí 
ficam falando só no quebra-

-quebra, quando a maioria 
estava na paz.

Existe muita coisa para 
protestar. A saúde e a educação 
estão mal, pessoas como nós 
não têm casa nem emprego e 
ainda são tratadas como ban-
didos, ladrões, viciados. Estas 
manifestações, apesar de serem 
feitas pelos universitários, vão 
ao encontro de coisas que a 
gente também quer. Nós esta-
mos contra o corte das árvores 
que nos dão sombra e abrigo e 
não queremos que a Copa do 
Mundo seja desculpa para nos 
“limpar” da rua. Então, nesses 
dias ficamos finalmente todos 
iguais: nós querendo um País 
melhor como eles, eles apa-
nhando como nós. 
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A árvore da vida

O Mercado Público era 
um dos locais mais democrá-
ticos de Porto Alegre. Lá se 
encontravam todas as clas-
ses. Muita gente sobrevivia 
dentro e fora do Mercado: 
os comerciantes das bancas 
e também os ambulantes que 
vendiam coisas pequenas 
no entorno.  Lá aconteciam 
reuniões do Orçamento Parti-
cipativo, vários movimentos 
sociais e até o Boca de Rua, 
por um tempo, ocupou a 
sala 10, na parte superior, 

justamente onde pegou fogo.
Se os prédios de Porto 

Alegre formassem uma fa-
mília, o Mercado poderia 
ser a mãe. E, se não cuidam 
da mãe – uma construção 
histórica e pública – o que 
será dos demais prédios? Dos 
abrigos, dos albergues e das 
casas de convivência? O que 
será de nós? Não foi por aca-
so que o Restaurante Popular 
fechou por um tempo. Aliás, 
lá também foi uma das casas 
do Boca de Rua, também.  

Povo ocupa a Casa do Povo
      Os manifestantes ocupa-

ram a Câmara dos Vereadores de 
Porto Alegre em julho. A Câmara 
é considerada a Casa do Povo, mas 
quando o povo entrou, chamaram 
de invasão. O Boca foi até lá e 
conversou com Lorena Castillo, 
da Resistência Popular do Bloco 
de Lutas, que explicou: “Foram 
vários os motivos, dentre eles, 

passe livre, abertura das contas 
das empresas de ônibus, trans-
porte público ‘100% público’, 
descriminalização da pobreza, etc. 
O movimento tem um percurso 
de sete meses de organização. 
Faz uma semana que estamos 
ocupando a Câmara e já foram 
criados dois projetos de lei: passe 
livre municipal para estudantes e 

desempregados e a abertura das 
contas das empresas que admi-
nistram o transporte na cidade”. 
Lorena informa que a proposta 
do movimento sempre foi buscar 
o diálogo para estabelecer um 
acordo frente às reivindicações 
do movimento. O tempo de espera 
do acorodo é o mesmo tempo da 
ocupação.  (Michelle)

Não há luz no Reino Eterno. Mas os va-
galumes iluminam a noite como se fosse 
dia. Lá tem muitas dunas, um mar vítreo 
e um vulcão que solta nuvens em vez de 
fumaça. E a gente sente um cheirinho de 
goiaba no ar. Vem da Árvore da Vida que 
ouve e fala. Para sentar à sua sombra 
ou comer seus frutos é preciso que ela 
deixe. (Veja como chegar e como sair de 
lá na página seguinte.)

Incêndio e 
interdição em duas 
moradas do Boca

Os manifestantes querem um país 
melhor e mais justo

Se os prédios de 
Porto  Alegre 
fossem uma 
família, o mercado 
era a mãe
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Quase amigas
 
Três mulheres se encontram quase todos os 

dias no ônibus. Procuram emprego ou fazem bicos 
e saem cedo de casa. Elas nunca se falaram antes, 
mas, nesse dia, por acaso, sentaram bem no fundo 
e, entre um solavanco e outro (porque, para quem 
não sabe, o último banco sacode muito, principal-
mente se for minhocão) uma puxou conversa com 
a outra e a terceira acabou se metendo. 

Mulher 1- Não é fácil.
Mulher 2 - Não. Está indo para onde?
Mulher 1- Procurar trabalho.
Mulher 2- Eu também.
Mulher 3- Que coincidência. Mesma coisa.
Mulher 2 – É difícil conseguir serviço de car-

teira assinada.
Mulher 1- E eu estou com a filha grávida. Ela 

tinha saído de casa e agora voltou. Grávida. Fiquei 
indignada. Ela não faz nada, bota a calcinha fora 
para não lavar. Mas fazer o que? É filha, não dá 
para jogar na rua. 

Mulher 3- É. A gente fala com a boca, mas o 
coração diz outra coisa. Meu sobrinho levou um 
tiro na cabeça porque se meteu com quem não 
devia. Por sorte foi de raspão. 

Mulher 1- Eu tenho mais dois pequenos em casa 
e outro maior que está trabalhando direitinho.

Mulher 2- Eu tenho três debaixo da minha 
asa, ainda. O maior está medonho. Virado numa 
raposa velha. Fica brabo, pega as coisas dele e vai 
para a casa do pai. Parece que quando operaram 
a apêndice erraram e tiraram o coração. 

Mulher 1- E eu ainda estou com outro proble-
ma: O Ministério Público me denunciou por maus 
tratos da minha mãe. Ela caiu e não conseguiu 
mais levantar. Eu cuidei dela como pude. Foi 
numa época em que eu e meu marido também 
estávamos doentes. Eu puxava carrinho e mal 
conseguia cuidar de mim e das crianças. Como 
ela não caminhava, não tinha como levar no posto. 
Quando ficou mal, chamei a Samu, mas demoraram 
tanto que quando chegaram não tinha o que fazer. 
Estava magra e com feridas e acabou morrendo. 
Acho que o hospital me denunciou. Sei lá se não 
vou acabar presa. 

Viagem comprida. Uma hora ou mais. E elas 
falando, se conhecendo, contando os dramas, se 
consolando. Nem se importam se os outros estão 
ouvindo. A terceira desce e se despede das outras 
como se fossem velhas amigas. Depois desce a 
segunda e só sobra a primeira. Está mais aliviada, 
menos sozinha. Parece que tirou um peso da costas. 
E sabe que as outras sentem o mesmo.    

Ana Lúcia Alonso, Fernanda Zagai Rosa da Silva, Mara 
Lúcia Marques dos Santos, Mara Rejane Barbosa da Silva, 

Rosemary dos Santos Coimbra e Geneci Correia Martins 
da Silva – mães e responsáveis pela gurizada do Boquinha

Mãe 
Coruja 

Lembranças do Reino Eterno
No Reino Eterno se entra por 

acaso. Quer dizer, as pessoas não 
podem escolher. É ele que nos 
chama. Nas férias fomos acampar 
e encontramos o portal. Ele nos 
chamou.

A gente saiu para uma viagem 
normal. A Fê levou meia dúzia de 
trapos em uma mochila, o Andrews 
uma máquina fotográfica (ainda 
bem, porque foi ele que tirou es-
tas fotos), o Bruno um skate, uma 
cama inflável e muito chocolate e 
a Maria Clara carregou a boneca, 
a gata Meg e o bico.

Era verão e estávamos na som-
bra de uma árvore, na beira de um 
lago. Então caíram maçãs na nossa 
cabeça e a água começou a se mo-
ver em círculo como num vórtex. 
E, sem saber bem como, entramos 
no portal do Reino Eterno, onde 
cada animal que morre se mistura 
e as almas recebem cada pessoa 
que chega. 

Pessoas, animais e criaturas 
convivem sem guerra no Reino 
Eterno. Vampiros, Lobisomens e 
o Saci-Pererê sentam junto com 
a gente sem atacar ninguém. Não 
há luz, mas os vagalumes iluminam 
a noite como se fosse dia. Há 
muitas dunas, um mar vítreo e um 
vulcão que solta nuvens em vez de 
fumaça. E tem um cheirinho de 
goiaba no ar.

Bem no centro do Reino Eterno, 
cresce a Árvore da Vida, que fala 
e ouve. Para sentar à sua sombra 
ou comer seus frutos é preciso que 
ela deixe. O portal de entrada do 
reino só abre no verão, mas para 
sair é preciso ser outono.

 Quando chega o outono, todas 
as árvores dormem e então é a úni-
ca chance de voltar ao nosso mun-
do. Para isso, é preciso entrar no 
Caminho das Árvores Mortas (que 
na verdade só estão dormindo), 
fechar os olhos bem fechados, sem 
espiar, e andar, andar, andar feito 
cego. Quando a estrada terminar, 
estaremos em casa de novo.

Estávamos viajando em um avião, 
quando ele cansou. O avião cansou 
de voar com tanto peso. Então a asa 
dele se partiu. Foi tudo muito rápido. 
Aquele medo no coração, aquele picolé 
na barriga. E nós caímos, caímos, caí-
mos ... num esgoto. Mas, por estranho 
que pareça, ninguém ficou machucado 
e o esgoto não fedia. Era limpo. 

A gente seguia descendo e descendo 
pelo cano até que, no final, vimos o Mun-
do das Maravilhas. No começo pensamos 
que era o País das Maravilhas, porque 
havia um gato sorridente. Mas não. Tudo 
era muito diferente da terra da Alice.

A primeira coisa que vimos foi uma 
montanha muito, muito grande, coberta 
de flores coloridas: vermelhas, roxas, 
amarelas e verdes. Sim, tinha flores 
verdes na montanha. Não eram folhas. 
Eram flores mesmo. Bem no pé da 
montanha havia um rio com cachoeira. 
Como estávamos cansados e com sede, 
resolvemos tomar água. Então vimos 
que dava para passar para o outro lado. 

Ali, tudo era bonito, também, prin-
cipalmente a ponte azul brilhante, bem 
da cor do céu, com uma escada só de 
um lado. A curiosidade era muita e a 
gente desceu. Então vimos uma aldeia 
que parecia bem comum, com uma casa 
bem grudada na outra, todas com te-
lhado de palha. 

Mas a aldeia não era nada comum. 
Lá morava todo o tipo de criatura: dois 
porcos-gente, um gigante de aço, o 
zumbi-caveirinha, a caveira-arqueiro, 
a aranha gigante, uma bruxa, uma mula 
sem cabeça, um macaco e um lobo. Nós 
ficamos apavorados e saímos correndo, 
disparando, fugindo. Eles foram atrás 
e, claro, corriam muito mais que a 
gente, porque eram mágicos.

Quando chegaram perto, começa-
ram a rir da nossa cara de susto. “Não 
somos maus, menininhos e menininhas. 
Somos da paz. Nada de medo”. A gente 
foi se acalmando e eles perguntaram 
se estávamos com fome. Claro que 
sim, fazia muito tempo que a gente 
não comia. Então nos levaram para uma 
casa grande como um castelo, mas mais 
parecida com uma igreja. E nos ofere-
ceram laranjas, bergamota, galinha e 
porco (de verdade, não porco-gente). 
Enquanto nós comíamos, eles começa-
ram a construir um avião novo para a 
gente voltar. Eram muito inteligentes. 
Fizeram uma espaçonave em forma de 
triângulo diferente do nosso avião, mas 
que voou que foi uma beleza. Antes 
de sair, nos despedimos deles como 
amigos. “Foi muito bom conhecer vo-
cês, mas temos que voltar, porque não 
somos daqui. Somos de lá”. 

Retratos do Mundo 
das Maravilhas

Participaram desta edição: Andrew, Bruno, 
Cristiellen, Jairo Tayrone, Kallyny, Kaua-
ne, Lidiane, Maria Clara, Mikaela, Natana, 
Nicolas, Nicole, Nirlei, Raíssa e Vitória 
Valquíria.
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Nesta edição eles viajam pelo Reino 
Eterno e o Mundo das Maravilhas 

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
Jornal na boca da rua
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Os integrantes do jornal Boca de Rua decidiram 
comemorar o 13º aniversário do projeto – inicia-
do em agosto de 2000 na praça do Cachorrinho, 
em frente ao Colégio Rosário – de uma forma 
diferente: fazendo uma autocrítica. Para isso, or-
ganizaram uma pesquisa de opinião. O formulário 
foi elaborado pelos próprios integrantes do grupo, 
assim como a maior parte (80%) das entrevistas. 

O reflexo do trabalho no espelho da po-
pulação foi bonito: dos 115 entrevistados, 79 

(68,7%) consideraram o jornal muito bom e 36 
(31,3%) bom. Nenhum marcou a opção ruim ou 
péssimo. A maioria – 95 (82,6%) revelou que lê 
porque gosta do conteúdo (notícias e Boquinha) 
e não apenas para ajudar. E 74 (64,4%) nunca 
tiveram problemas com os vendedroes Confira 
os números parciais da pesquisa, que segue até o 
final do ano. Se quiser participar, entre no site da 
ALICE,  Rua www.alice.org.br. Sua participação 
será bem-vinda.

Na guerra contra a droga, exis-
tem duas formas de combate: 
a internação compulsória e a 
redução de danos. A primeira 
proíbe, desconsidera a vontade/
capacidade do usuário e só tra-
balha com a abstinência ou seja: a 
proibição. É uma camisa de força.  
A segunda é baseada na conversa, 
na valorização da pessoa, na sua 
história e na capacidade que ela 
tem de ir entendendo e se esfor-
çando para melhorar a vida. É 
um cobertor no inverno. Nestes 
tempos de Copa do Mundo – quan-
do os governos tentam limpar as 
ruas de catadores, ambulantes, 
moradores de rua e, é claro, 
dependentes químicos – a inter-
nação compulsória ganha força.

Este jornal foi produzido (fotos, textos e ilustrações) por pessoas em situação 
de rua e risco social de Porto Alegre sob a supervisão da Alice. A receita obtida 

com os exemplares vendidos é revertida para os integrantes do grupo.
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Edição: Rosina Duarte

Diagramação: Cristina Pozzobon
Rede Boca de Rua: Cari Rodrigues, Margareth Rossal e Luiz Abreu
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Boquinha é parte integrante do jornal Boca de Rua. 
Os responsáveis pelas crianças e adolescentes que 

participam deste projeto recebem uma bolsa-auxílio que ajuda 
a manter os jovens longe do trabalho infantil. 

A  Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação (Alice)  
tem o objetivo de promover a discussão da imprensa de forma crítica e 

consciente e de incentivar projetos sociais ligados à comunicação.  

Endereço para correspondência
Caixa Postal 5003, CEP 90.001-970, Porto Alegre/RS 

alice@alice.org.br  |  www.alice.org.br   
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Palavra de leitor

 “O Boca de Rua é a cara dos moradores de rua.”

 “O jornal traz críticas importantes para a 
cidade.”

 “É um jornal que mostra o que os outros não 
mostram.”

 “A justiça social é primordial para a equiva-
lência das classes.”

 “O jornal é importante por dar voz e visibi-
lidade a um segmento pouco lembrado e por 
oportunizar que produzam e comercializem 
algo que é seu.” 

 “O jornal nos oferece a exata dimensão do 
sofrimento ou da opção de morar nas ruas, sem 
estereótipos ou julgamentos. Para nós, que te-
mos emprego, domicílio e um quarto quentinho 
onde dormir, é um tapa na cara.”

 “Muito provocador. Nos faz refletir sempre 
que lemos.”

 “O mais legal é a programação gráfica”

 “Os textos do Boquinha são inovadores, pri-
morosos e enriquecidos com boas ilustrações.”

 “Sempre fui bem tratado pelos vendedores.”

 “Acho um pouco repetitivo.”

 “O projeto até que é legal, mas muita gente 
se assusta e fecha o vidro do carro ou vira as 
costas quando vê o estado dos caras. Sugiro que 
renovem o grupo, tragam gente nova e tentem 
adquirir um espaço onde possam dormir, tomar 
um banho.”

 “Uma sugestão: que os vendedores saibam 
explicar como são feitas as matérias, pois só 
sabem dizer “é um jornal feito por nós, que 
moramos na rua”. Onde está a criatividade?”

 “O jornal Boca de Rua contribui muito com 
as pessoas em situação de rua, tanto as crianças 
como os jovens e adultos. Quando a Escola 
Porto Alegre atendia crianças, muitas estavam 
no Boquinha.”

 “Traz informações e debates muito impor-
tantes para a sociedade. Poderia ser ampliado e 
mais divulgado no meio da Assistência Social, 
Sáude, Educação e Habitação.”

 “É bom para a sociedade aprender como vi-
vem as pessoas em situação de rua e só o Boca 
de Rua faz isso.”

 “A editoria infanto-juvenil Boquinha é de 
uma sensibilidade de linguagem e conteúdo 
maravilhosos.”

Boca comemora 13 anos conversando com leitor


